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حتقيقات

عندما ي�ستهلك المت�آمرون حججهم ...تكون النتيجة «اجترار الكالم»!
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إعداد وترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
ع ّرابو «الربيع العربي» اعترفوا بكذبتهم ومؤامرتهم ،وث ّمة أقالم
ال تزال تتغنّى بـ«الربيع العربي» .مهندسو المؤامرة ُكشفت أوراقهم،
وث ّمة أقالم ال تزال تدافع عن هذه المؤامرة وتس ّميها «ثورات» .العالم
كلّه ،وربما لو كانت هناك حياة على الم ّريخ أو في مج ّرة أخرى ،لعرف
أحياؤها أنّ ما تع ّرض له الشرق األوسط خالل السنوات األربع
الماضية مج ّرد فصل من فصول المؤامرة ،وث ّمة أقالم ال تزال «تجت ّر
الكالم».
ً
مجانا للمتآمرين
عجبي من تلك األقالم التي ال تزال تقدّم الخدمات ّ
الذين يدرسون يوميا ً سبل الحفاظ على مؤامرتهم من االنهيار.
عجبي من تلك األقالم التي ما زالت تعيش األوهام .أربع سنوات
والدولة السورية بقيادتها وشعبها وجيشها صامد ٌة في وجه الحرب
الكونية المعلنة عليها س ّرا ً وجهاراً ،وهناك من يجت ّر الكالم عن «الثورة
السلمية» و«المعارضة» وزرع الشقاق بين مك ّونات الشعب السوري.
إال أننا في صدد مقال فيه من الجديد أمور عدّة .فإذ أعاد إلى
الواجهة أكذوبة «الثورة السلمية» ،إال أ ّنه يلعب هذه الم ّرة على الوتر
العلوي ،الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس السوري الدكتور بشار
األسد .في محاولة من كاتبة المقال لزرع الشقاق بين العلويين
والسنّة من جهة ،وبين العلويين أنفسهم ـ موالين للرئيس ومعارضين
له ـ من جهة ثانية .في محاولة رخيصة ،حتّى األميركي يخجل من
البناء عليها.
ولعل أكثر ما يثير العجب في هذا المقال الذي ُنشر في موقع
«فورين آفيرز» ،أنّ كاتبته تصدقق نفسها حين تتحدّث عن «االغتيال
المد ّبر الذي حصل عام  2012لعدد من المق ّربين من الرئيس األسد،
بمن فيهم صهره آصف شوكت»!
نقاط كثيرة مثيرة للجدل في هذا المقال ،إذ إنها تنطلق من فرضيات
تخص الكاتبة وحدها،
أثبتت األحداث كذبها ،وتبني على أوهام
ّ
ّ
ملتف حول دولته وجيشه ،ويقاتل
فالشعب السوري بأطيافه كلّها
إلى جانبهما ،ولن يستبدلهما بـ«معارضة متط ّرفة دموية» ،وال حتّى
بـ«معارضة معتدلة عميلة».
كتبت عال أبو الحميد الرفاعي:
ي��رى ع��دد من المسؤولين داخ��ل ال��دوائ��ر السياسية في
واشنطن ،أنّ األقلية العلوية تش ّكل فقاعة متجانسة في
الداخل السوري .ومع ذلك ،ظهرت في األشهر القليلة الماضية
ّ
ت��دل على اقتتال داخ��ل «عشيرة بشار األس��د»،
إش���ارات
واستيا ٌء متزايد من العلويين أنفسهم ،م ّمن ينتمون بمعظمهم
إلى األجهزة األمنية والعسكرية المؤيدة لألسد .فالعلويون
الذين يتطلّعون إلى سقوط نظام األسد ،بدأوا يخافون من
انتقال السلطة إلى الس ّنية المتط ّرفة التي ستبطش بهم .ومن
الواضح ،أن واشنطن تهت ّم بإبراز هذا التصدّع في عائلة األسد
والمق ّربين منه إلى العلن ،وأم��ام مؤيديه ومعارضيه ممن
يقيمون في المناطق السورية الساحلية الواقعة على طول
البحر األبيض المتوسط.
ظهرت بوادر التوتر بين أوساط المق ّربين من األسد للم ّرة
األولى في آب الماضي ،عندما دعا دريد األسد ،ابن عم الرئيس
إلى استقالة وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج ،وذلك
بعد إع��دام «داع��ش»  120جنديا ً سوريا ً في قاعدة الطبقة
الج ّوية .ووفقا ً للوسائل اإلعالمية ،فإن قريبا ً آخر لألسد يدعى
حافظ مخلوف ،رئيس االستخبارات في دمشق ،استقال من
منصبه «طوعاً».
وأط��ل��ق ،ف��ي ال��وق��ت عينه ،ناشطون علويون يقطنون
المناطق الساحلية على الوزير الفريج لقب «وزير الموت»،
وهتفوا في حملتهم بشعارات مثل «التكلّم بصوت عا ٍل ض ّد
األسد» ،محتجين على ارتفاع أعداد الضحايا العلويين منذ
بداية الصراع .وفي الشهر عينه ،اع ُتقل محا ٍم معارض للنظام
بعد إنشائه «هاشتاغ :وينن» للمطالبة بالكشف عن أسماء
هؤالء المئة والعشرين الذين أعدمهم «داعش».
يطالب الناشطون العلويون بتغيير النظام ،كما لوحظ

ّ
مؤخرا ً عن مجموعة تطلق على نفسها «تج ّمع
في بيان صدر
العلويين السوريين».
ُقتل أكثر من  8000عسكريا ً مواليا ً للنظام في منطقة جبلة
العلوية على ساحل الالذقية منذ بداية الصراع في سورية،
عدا عن آالف غيرهم من العلويين ممن قتلوا في مناطق أخرى.
ن��زل عوائل الشهداء إل��ى ش��وارع الالذقية في آب الماضي
مطالبين بإعادة جثث أبنائهم وأغراضهم الخاصة ،هاتفين
«سنحضر جنازة ابنك بإذن الله» .وما لبث أن طالب المئات
منهم في تشرين األول الماضي وتحديدا ً في حمص ،بإسقاط
ّ
مفخخة قرب
المحافظ ط�لال ال��ب��رازي بعد انفجار سيارة
مدرسة «عكرمة مخزومي اإلعدادية» ،والتي أسفرت عن مقتل
المحتجون أيضا ً في
أكثر  17طفالً وجرح العشرات .وطالب
ّ
بتنحي األسد ،ووفقا ً لبعض الناشطين ،فإن أهالي
طرطوس
ّ
األس��ر ال��ب��ارزة في المجتمع العلوي يناقشون جدّيا ً سبل
َ
استبدال األسد.
هذا االنقسام الحاصل في المجتمع العلوي ليس بجديد:
فهو يعكس ر ّد فعل عنيف على تفضيل األسد «عشيرة الكالزية
العلوية» التي تنتمي عائلته إليها .فلطالما كانت هذه العشيرة
محمية في أماكن تواجدها على المناطق الساحلية خالفا ً
لغيرها من العشائر ،كعشيرة الحيدرية التي يُجبر أفرادها
على االلتحاق بالخطوط األمامية في الجبهة لقتال «المعارضة
السورية» .ازدادت التوترات بين العائالت العلوية :فبينما
تعيش عائالت علوية في بذخ وترف ،يناضل باقي المجتمع
إلط��ع��ام أطفاله .وك��ذل��ك ،ف��إن العلويين ممن يعيشون في
العاصمة ،مرتبطون ارتباطا ً وثيقا ً بعائلة األسد ويتمتعون
بامتيازات سلطوية .وفي المقابل ،فإن دخل مزارع أو صاحب
متجر صغير مقيم في الالذقية أو في القرداحة ،مسقط رأس
األسد ،يع ّد متوسطا ً فضالً عن محدودية نفوذهم السياسي ،إلاّ

إذا كان أحد أفراد هذه العائالت يعمل لمصلحة النظام.
ومن المفارقات الالفتة ،أنّ العلويين المقيمين في دمشق
منذ سنوات يميلون إلى اعتبار أنفسهم دمشقيين ،إال عندما
يرتبط األمر بالمنفعة أو بإخبار اآلخرين بصلتهم المتميزة
مع النخبة السياسية .ومثل هذه العالقة تمنحهم الفرصة
للحصول على الخدمات وهامش أكبر من الحرية كالته ّرب ـ في
بعض األحيان ـ من القضاء أو من بعض القوانين المنصوص
عليها في الدستور .ويكفي أحيانا ً ادّعاء أحدهم بأنه علويّ أو
أن يتحدّث باللهجة العلوية ،ليفرض سلطته وهيمنته على
اآلخرين ،ويجبره على الخضوع له.
أم��ا ف��ي منطقة ال�لاذق��ي��ة الجبلية ،فيتجلّى االنقسام
االجتماعي االقتصادي بوضوح :إذ نالحظ اجتماع الفقر
حي واحد ،بما فيها القرداحة.
الشديد والغنى الفاحش في ّ
والمعروف عن رجال «عشيرة األسد» وأصدقائهم وحلفائهم
امتالكهم الفلل الضخمة ،الدراجات الهوائية ،والسيارات
ّ
المرخصة ،أي التي تدخل إلى البالد خلس ًة .وبالعودة
غير
الحفاة الذين يعيشون في
األطفال
صور
إلى
الماضي،
إلى
ُ
بيوت صغيرة من الطين تصل إليها الكهرباء بشكل متقطع
ومياه غير مطابقة للمواصفات ،حفنة قليلة من هؤالء األطفال
أصبحوا اآلن يتص ّرفون كالملوك وقد أصبحوا فعالً ملوكاً .أما
اليوم ،فالغالبية األع ّم من هؤالء الفالحين المتواضعين ،هم
الذين يدفعون األثمان الباهظة في الحرب وعلى الجبهات؛
وهم أنفسهم يتظاهرون ض ّد النظام ...لكنهم عديمي القوة.
ففي الواقع ،إن صور الضحايا السوريين المس ّربة خفي ًة
والتي وصلت إلى متحف «ذكرى الهولوكوست» عن طريق
عنصر من الجيش السوري ،أطلق على نفسه اسم «قيصر»،
حسيا ً على أن المجتمع العلوي هو أيضا ً أحد
ش ّكلت دليالً ّ
ضحايا الوحشية األسدية.

تشهد المعسكرات العلوية المؤيّدة والمعارضة انقساما ً
عموديا ً ح���ا ّداً ،وم��ع ذل��ك ،ف�لا تشكل ه��ذه الحقيقة أنبا ًء
طيبة لـ«المعارضة السورية» .فعلى سبيل المثال ،وخالل
االح��ت��ج��اج��ات األخ��ي��رة ف��ي ط��رط��وس ،ط��ال��ب المحتجون
العلويون بإسقاط نظام األسد والمعارضة على ح ّد سواء.
ومن الواضح ،أن انقالبا ً عسكريا ً ض ّد األسد يبدو بعيد التحقق،
حتى عندما يفترض أحدهم ارتفاع االستياء داخل دائرة األسد
الضيقة نتيج ًة لالغتيال المدبّر الذي حصل عام  2012لعدد
من المق ّربين منه ،بمن فيهم صهره آصف شوكت.
وعلى رغ��م ارت��ب��اط النخبة العلوية السياسية بالفساد
وبإساءة استخدام السلطة ،فإن بعض المجتمعات العلوية
في األرياف ال تزال أق ّل «تل ّوثاً» .فحافظ األسد ،والد بشار الذي
حكم سورية منذ عام  1970وحتى مماته عام  ،2000لم يكن
فقط قائدا ً سياسيا ً بالنسبة إلى العلويين ،بل كان أيضا ً بطريركا ً
ورمزا ً دينياً ،على رغم ازدرائه المبكر للتقاليد العلوية .ولهذا،
فإن الغالبية األع ّم من الطائفة العلوية لن تتم ّرد على ابن زعيمها
مثالي ،ال ب ّد للعلويين والس ّنة من
المبجل المو ّقر .ففي عالم
ّ
ّ
التصالح والتآزر لإلطاحة بنظام األسد وبالتالي ،هزم «داعش».
لكن الواقع مري ٌر وبعي ٌد كلّيا ً عن مثل هذه الشعارات الحالمة.
فهناك هوة كبيرة من عدم الثقة بين هذين الفريقين ،كما بين
الس ّنة وغيرها من األقليات الدينية ،كالمسيحيين واألك��راد
الس ّنة .أما أسباب هذا االنفجار الحا ّد لهوة انعدام الثقة ،فيأتي
نتيجة عدم وجود أيّ عِ قد اجتماعي يحدّد حقوق ك ّل مجموعة
وواجباتها ومسؤولياتها ،ونتيجة لفشل المعارضة السورية
في معالجة ما قد يؤول إليه العلويون وغيرهم من المجتمعات
الكثيرة التي تسعى إلى السلطة.
بدأ الحراك السوري سلميا ً عام  2011وذلك لستة أشهر
متتالية ،إذ تظاهرت كافة أطياف المجتمع السوري ض ّد

ديكتاتورية األسد ،لكنها انتهت ببدء العنف نتيجة تحالف
األسد مع إيران من جهة ،واقتتال الجهاديين مع النظام ومع
«المعارضة السورية» من جهة أخرى .إن وضع ح ّد للصراع
الحالي ال يتطلّب فقط إزاحة األسد من السلطة ،بل التخلّص
من مجمل نظامه االستبدادي .كذلك فإن استبداله بقائد آخر،
وفقا ً لما تصبو إليه بعض المجتمعات العلوية ليس كافياً.
كما أن تح ّوال ً جذر ّيا ً في النظام يتيح إمكانية وصول رئيس
إلى السلطة عن طريق انتخابات ديمقراطية لن تكون سوى
الخطوة األول��ى في ح ّل النزاع الحالي القائم في سورية.
ويتطلّب القيام بذلك ،بناء ثقة حقيقية بين أطياف المجتمع
السوري من خ�لال المشاركة العادلة في السلطة وصوغ
دستور جديد للبالد.
أما اآلن ،فال يزال األسد يلقى الدعم من العائالت العلوية
ـ وقد يكون السبب الرئيس في ذلك خوفهم على مصيرهم
في ظ� ّل سيطرة «الجهاديين» على سورية .لكن ال ب� ّد من
تسليط الضوء على عدم تجانس الطائفة العلوية ،والذي
أصبح واضحا ً في الفترة األخيرة ،ما قد يشكل فرصة حيوية
للمصالحة بين مختلف الجماعات الدينية .وهنا ،ال يُفترض
بواشنطن أن تهتم بالمعارضة العلوية ،وأال تعمل على
إعاقة تح ّركات حلفائها في سورية من «معارضة» وقبائل
محلية؛ كما يُفترض أن يتمتع العلويون بحق التظاهر ض ّد
نظام األسد ،وأن تتحضر المعارضة جيدا ً لتلقف هذا الواقع
ليكون بمثابة حجر األساس الذي يُعبّد طريق المصالحة .إن
الدعم السياسي والعسكري من قادة العالم الح ّر ،وتحديدا ً من
الواليات المتحدة سيضع ح ّدا ً للصراع في سورية؛ لكن مثل
هذا الدعم يتطلب التع ّرف على االنقسامات الطائفية الدقيقة
للمساعدة في التخفيف من االخ��ت�لاالت السياسية داخل
سورية بدال ً من اإلضافة إليها.

معر�ض بيروت العربي الدولي للكتاب يختتم فعالياته ...قطاع يزدهر على رغم الأزمات
اختتم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
فعالياته ل��ه��ذه السنة ،وط���وى صفحة ثامن ًة
وخمسين ،ليستع ّد للسنة المقبلة بكل زخ ٍم وازدهار،
على رغم ما يحيط لبنان من اهتزازات أمنية ،وعلى
رغم ما يشهده من أزمات أمنية واقتصادية أيضاً.
وإذ أشرنا في تغطية سابقة إل��ى أنّ األطفال
كانوا أيقونة الثقافة في هذا المعرض ،من خالل
الدفق الطالبي الذي شهده ،ومن خالل غزارة كتب
المتوجهة
األطفال ونوعيتها ،وكثافة النشاطات
ّ
إلى األطفال ،فإنّ القيّمين على المعرض ،أ ّكدوا أنّ
أدب األطفال يأخذ حيّزا ً مهما ً في المعرض وفي
الحراك الثقافي اللبناني عموماً ،ما ّ
يدل على نهض ٍة
يشهدها هذا القطاع.
وب��ال��ع��ودة إل���ى ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم األخ��ي��ر في
ال��م��ع��رض ،وكعادتها ،استقبلت «دار أصالة»
ع��ددا ً كبيرا ً من األطفال والتالمذة ،ال سيما طالب
م��درس��ة البنات الرسمية ـ المصيطبة ،وط�لاب
مدرسة الليسيه الفرنسية ـ نهر ابراهيم ،ليصغوا
إلى الحكايات والقصص المن ّوعة التي رواها لهم
الحكواتي أحمد طي.

ندوات

ّ
�ي
ونظمت «دار التكوين» ن��دوة ح��ول رواي � َت� ْ
«س» ،و«ليلى والثلج ولودميال» ،للكاتبة األردنية
كفى الزعبي ،ش��ارك فيها الكاتب اسكندر حبش
والدكتورة فاتن المر ،وقدّمتها ربى عطية ،بحضور
حشد من المهتمين والمثقفين.
واعتبر حبش في مداخلته أن «الرواية الكبيرة،
هي تلك ال��رواي��ة التي ال تنغلق أب��دا ً داخ��ل حدود
مسقط رأسها .بل تلك التي تأخذ القارئ في رحلة
جديدة .هنا يكمن س��ؤال األدب بر ّمته ،فهو حين
ينتقل بنا ،يكون عندئ ٍذ قد انتقل من الجيوسياسة إلى
الجيوأدب .وهذا األخير هو ما يفتح المناطق المحررة
المتعذر تخفيضها .بهذا المعنى تأتي رواية الكاتبة
األردنية كفى الزعبي «ليلى والثلج ولودميال» لتكتب
تاريخا ً شخصيا ً في ارتباطه بالتاريخ العام .وال
نبالغ لو قلنا إنها من تلك الروايات الملحمية التي
لم نعد نجدها كثيرا ً في غالبية الروايات التي تكتب
اليوم ،أكان ذلك في العالم العربي أو في الغرب،
وكأنها بذلك تستعيد كتابة ترغب في رسم صورة
لعالم بكل ما يحمله من تن ّوعات فضاءات سياسية
وتاريخية وحتى جغرافية».
وأشارت المر في مسته ّل مداخلتها إلى أنه يتبادر
الى ذهننا لدى قراءة رواية «س» السؤال التالي:
غني من
أهي رواية نسوية أخرى تضاف إلى تراث ّ
الكتابات التي تتمحور حول وضع المرأة والظلم
الالحق بها من ج � ّراء تخلف البيئة التي تعيش
فيها؟ ...لكن رواية «س» تأتينا صفعة مدوية :هذا
الواقع هنا ،قريب م ّنا ،يحاصرنا ،وهو قادر على
التمدّد ليطاولنا ،ال جدران وال ثقافة وال قوانين تقينا
هجومه الساحق .وال ّ
أدل على حتمية هذا الهجوم
من التبدّل الذي يلحق المكان في الرواية ،إذ يتحول
الشارع من حول «س» إلى صحراء للداللة على

تصحر العقل العربي من جراء التط ّرف الديني الذي
ّ
يتبعه مباشرة تخلف اجتماعي ...المرأة الضعيفة
المستضعفة ،فهي ال تبحث في الرواية عن إجابات
اجتماعية أو ثقافية عامة ،هي ال تكاد تنجح في
معرفة كنه األزمة الوجودية التي تمر بها وتحديداً،
أزمة الهوية.
واع��ت��ب��رت ال��م � ّر أن ال��رواي��ة بمجملها مبنية
على التقنية التي يسميها الناقد جيرار جونات
« »METALEPSEوال��ت��ي ت��ق��وم على تدخل
الكاتب في حياة شخصياته ،كأنه يقفز من دائرة
العام الواقعي الذي يعيش فيه إلى دائرة القصة،
فيقف في م��وازاة الشخصيات ينظر إليها كأنها
موجودة في عالمه ،يشير إليها بوصفها شخصيات
حقيقية ال متخيلة .والكاتبة في الرواية ال تتخ ّفى
وراء رواية متخيلة ،بل تظهر لنا في يومياتها بين
الطبخ والخروج مع األصدقاء ،وفي وصفها شعور
الغرابة الذي اعتراها فجأة مع أن شيئا ً حولها لم
يتغير.
وفي الختام ،قرأت الكاتبة الزعبي بضعة مقاطع
من روايتها.
ّ
ونظمت «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر»
ن��دوة ح��ول كتاب «التلفزة المعاصرة» للمؤلف
اسماعيل األمين ،ش��ارك فيها األكاديمي الدكتور
عماد بشير ،الدكتور جمال واكيم ،الدكتورة روال
أبو شقرا ،اإلعالمية فاطمة عواضة ،وقدّمها الدكتور
غسان م��راد ،وذل��ك بحضور حشد من المهتمين
والمثقفين.
استهل مراد مداخلته باإلشارة إلى أنه من خالل
قراءتنا كتاب «التلفزة المعاصرة» نجد أنفسنا
وكأننا في ص��دد ق��راءة كتاب ما زال في مرحلة
الكتابة المتواصلة ،فالمعلومات ما زالت جارية،
فهو كتاب فيه ما يُشبه الـ« »updatingالمتواصل
(ص  ،)89ب��األخ��ص عندما يتحدث ع��ن بعض
االعالميين الذين رفضوا مقابلة السياسيين في
هذه المرحلة ،واقتباسه بعض المقاطع من مقاالت
صدرت منذ فترة وجيزة ج ّداً ،ال نعرف في أيّ وقت
أضاف هذه االقتباسات إلى كتابه ،لدرجة أنه من

جوزف كشيشيان

الممكن التخيّل أننا سنقرأ اقتباسا ً أو رأيا ً من مقال
سيكتب الحقاً».
وختم« :الكتاب في ح ّد ذاته غني بااليضاحات
ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ي تتماشى م��ع ال��واق��ع االع�لام��ي
التلفزيوني ،فهو وص��ف فعلي للواقع االعالمي
المتلفز .أخ��ي��راً ،يُعرف اسماعيل األمين التلفزة
بأنها عبارة عن خليط معقد من الفن والتكنولوجيا
والصحافة (ص ،)94أعتقد إذا ً إنها مهنة صعبة
تتطلب الكثير من المهارات والمعرفة ،والكتب،
ولهذا كان هذا الكتاب».
واعتبر الدكتور بشير أن هذا الكتاب يجمع بين
األكاديميا والمهنة ،قلّما نجد أكاديميين ينقلون
أكاديميتهم بهذه البراعة ،خصوصا ً ألنه من الشائع
أن اإلكاديمية ال تعني المهنية ،هناك محاولة للكاتب

طوني االميوني

علي عواد

من التخفيف من سلطة اإلعالم سواء أكانت سلطة
رابعة أو مربعة ولكنها ناقصة .فعلى ما أعتقد إن
السلطة هي سلطة متربعة (تدير حكومات وأنظمة
ال بل تدير العالم).
فكل مؤسسة ناجحة لها عالقة باإلعالم لذلك
هذه المؤسسات تسمى أمبرطوريات إعالمية.
وأشار واكيم إلى أن أهمية الكتاب تكمن في كمية
الخطأ اإلعالمي ،إذ يعيد تقويم اإلعوجاج وتعريف
الناس إلى أسس النظرية والقواعد للعمل التلفزيوني،
فهو الجزء الثالث من سلسلة كتب تتكلم عن اإلعالم
الذي يستكمل فيه ما غفل عنه في الكتابين السابقين،
إنّ هذا الكتاب أعاد تبويب بعض األقسام األساسية
في الجزءين من حيث (المقابلة التلفزيونية ـ التحقيق
التلفزيوني ) (المصداقية ـ الموضوعية).

كفى الزعبي

واعتبرت أبو شقرا أنّ األسئلة التي تطرح ،هي
حول مفهوم رئيس عنون به الكاتب كتابه ،أال وهو
مفهوم السلطة الرابعة .وهو المفهوم الذي كنت
أتمنى أن يستكمل الكاتب العمل عليه من بداية
الكتاب إلى نهايته ،ففيه يحضر معنى التدريب
وحدوده في مجتمعات تمارس هذه الحرفة على
النحو الذي تعرفونه.
وأضافت« :يمثل مفهوم السلطة الرابعة جزءا ً
من مفهوم أوس��ع هو مفهوم السلطة وهو مفهوم
معقد كتبت الكثير من األبحاث حولها في ميادين
مختلفة م��ن ال��ع��ل��وم االنسانية س���واء ف��ي علم
السياسة أو علم االجتماع السياسي أو علم النفس
أو علم االقتصاد.»...
وأش��ارت إلى أنّ الكتاب أفرد صفحاته لقضية
فصل فيه معلومات هامة حول معنى
الموضوعيةّ ،
الموضوعية في الممارسة الصحافية واالعالمية
ولعل من أبرزها أن الحيادية ُتسيء إلى خدمة
الجمهور ألنها تعجز عن الوصول إلى الحقيقة .وهذه
فكرة تعكس جدال ً حول المعنى في الموضوعية وهل
يتطابق مع الحياد؟ إ ّنه جدل انتقل إلى الصحافة
واإلع�لام من عالم العلوم االنسانية في األص��ل،
بحيث كانت قضية الموضوعية وال تزال إشكالية
مطروحة على أيّ بحث يتناول البشر وقضاياهم.
واعتبرت عواضة في مستهل كلمتها أن تكون
حرة في السلطة الرابعة ،هذا ليس باألمر السهل،
فكيف إذا اجتمعت هذه السلطة مع كاتب الكتاب
ال���ذي نحن ب��ص��دده ،ع��ن��دئ� ٍذ يصبح االمتحان
مزدوجاً ...لقد استطاع الدكتور اسماعيل ببساطة
لغته أن يق ّرب مهنة المتاعب كما نسميها من أي
قارئ أو باحث أو عامل فيها ،عبر تفصيل آليات
العمل التلفزيوني ،وطرائقه بأسلوب سهل ج ّداً،
فنجح الكتاب في أن يكون زادا ً لمن يريد أن يتعرف
إلى الصحافة التلفزيونية».
وأضافت« :االسلوب السهل كان سمة الكتاب
قبل أي أمر آخر ،ذلك أن طريقة الكتابة التي تبتعد
عن فهم القارئ أو التي تتوجه بعل ّو صيغتها عن
أيّ فهم ع��اديُ ،تسقِط أحد أه��داف الكتابة ،وهو
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وصولها إلى الشريحة األكبر من المجتمع .فكيف
إذا كنا نتحدث عن وسيلة تنبع أهميتها من كونها
أضحت في متناول الصغير والكبير معاً ،الغني
والفقير بالدرجة نفسها ،وهي اقتربت بضمونها من
مالمسة كل حدود الحياة».

حفلة عزف بيانو عالمية

وضمن إطار نشاطاته لهذه السنة ،أقام النادي
الثقافي العربي حفلة عزف على البيانو ،أحياها
الفنان مهتدي الحاج ،وقدّمتها أسيمة دمشقية،
بحضور حشد من المهتمين ومتذ ّوقي الفن والعزف.
وع ّرفت دمشقية بالفنان مهتدي الحاج قائل ًة:
لبناني ول��د في بيروت ع��ام  1987في دارة تلك
العائلة العريقة التي لطالما ا ّتصفت بالعالم والفكر
والفلسفة ،وبالرقي وحب الموسيقى ...داعب أصابع
البيانو برشاقة أنامله الصغيرة ...فعشقها وعشقه
ح � ّد الثمالة ،ب��دأ العزف في السادسة من عمره.
وبتشجيع من أخويه االكبر منه سنا ً ومن والديه
أكمل الطريق ،إلى أن وصل به المطاف إلى الجامعة
األنطونية حيث نال شهادة البكالوريوس بالعزف
والمضي
على آل��ة البيانو ،فعاهدها على اإلب��داع
ّ
بها نحو العالمية ...التحق بالمعهد الوطن العالي
للموسيقى الكونسرفتوار اللبناني ،حيث وجد نفسه
وتحدّاها ،فعزف لكبار الموسيقيين العالميين بجدّية
وثقة.
وأشارت إلى أن موسيقى الحاج كالسيكية :منها
بيتهوفن ،شوبان وباخ ورحمانينوف ،عزفها بجدارة
ومن دون خوف« .ومن حظنا أن قادته شهرته إلينا
لنحلق معه في عالمه عالم الكالسكية والتالقي
الروحي والعظمة واالبداع .ومن محاسن الصدف أن
أمسيته مسك الختام ،ختام معرض بيروت العربي
الدولي للكتاب ،ومسك ختام نشاطات النادي الثقافي
العربي لهذه السنة».
ث � ّم ق��دّم الفنان ال��ح��اج معزوفات متنوعة من
الموسيقى الكالسيكية.

تواقيع

وفي ما يلي ،سلسلة من التواقيع شهدها اليوم
األخير في المعرض:
«صهيل صمتي» للكاتبة ليندا عبد الباقي
(ال��ن��ادي الثقافي ال��ع��رب��ي)« ،غليان عطشى»
للكاتب حسين نهاب (النادي الثقافي العربي)،
«إن أكثرهم للحق» للكاتبة فاديا المقترن (النادي
الثقافي العربي)« ،قصيدة مريم» للشاعر مهدي
منصور (دار البنان) ،رواي��ة «س» للكاتبة كفى
الزعبي (دار التكوين)« ،األمنية الثالثة» للكاتب
محمود الحبال (دار العربية للعلوم ناشرون)،
«اإلصالحات القانونية والسياسية في المملكة
العربية السعودية» للكاتب ج��وزف كشيشيان
(رياض الريس للكتاب)« ،الرأي العام بين الدعاية
واإلع�لام» للعميد الركن د .علي عواد (دار النهار
والمركز الدولي للدراسات)« ،بين قبلة وقبلة...
شوق» للشاعر طوني األميوني (دار الفارابي).

